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Agenda 
 
15 april  : Paaslunch, gespreksavond. 
18 april  : studiedag, de kinderen zijn vrij. 
19 april – 3 mei : vakantie. 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge land = een brief schrijven aan je kind in het rapportfolio. 
 
Beste mensen, brieven schrijven we niet meer zo vaak, we e-mailen of appen. Als we een brief schrijven dan  
gaat het meestal over iets bijzonders. In het rapportfolio op ’t Hoge land vragen we aan jullie als ouders een  
brief te schrijven aan je kind. Het rapportfolio bespreken we samen met jullie én je kind. Een stamgroepleider  
vertelde me dat ze soms tranen in haar ogen krijgt als een ouder de brief voorleest.  
Ons rapportfolio is best wel even wat anders dan op de meeste scholen. Echt heel Jenaplan. Een brief van jou  
aan je kind, dat vinden wij, en jij als ouder vast ook, bijzonder waardevol. 
 

 Met trots melden we dat deze week iedereen slaagde voor het verkeersexamen,  
dat onze voetbalmeiden zo’n leuk team vormden, dat Marcel hun enthousiaste  
coach was, dat veel ouders helpen bij de voorbereidingen van de paaslunch, in  
de tuin (ps. de tuindag van 13 april vervalt maar een nieuwe datum komt snel) en  
nog veel meer, én dat zoveel ouders zich inschreven voor de gespreksavonden.  
 
Helaas nemen we binnenkort afscheid van Mariska. Na 20 jaar gewerkt te hebben  
op onze school wil ze een nieuwe uitdaging aangaan: een eigen bedrijf opzetten  
als beeldcoach. Maandag 15 april is haar laatste dag in de Toverhoed. Veel succes 
Mariska! Mariella neemt haar plaats in tot de zomervakantie. Ze zal op de vrijdagen  
in de groep zijn en Hester is er dan op de  
maandagen. De meeste kinderen kennen  

Mariella al van Kiddo’s, dus dat is fijn. Mariella, top dat je dit wilt doen, we  
wensen je een fijne tijd in de Toverhoed. 
 
Namens het team, een fijn weekend. 
Johan 
 
     
 

 

Kiddo’s –  
peuteropvang en  

buitenschoolse opvang 
 
Deze week hebben we het boekje rupsje nooit genoeg voorgelezen aan de  
Peuters én we hebben het ook op de smart tv bekeken. 
 
We hebben het gehad over rupsen en hoe ze een mooie vlinder worden. In de  
gymzaal hebben we dit nagespeeld. Als rupsen op de grond en dan verdwijnen  
in je cocon en fladderen door de lucht. Dit deden we op een vlinder lied: “ik ben  
een vlinder”. 
 
Verder hebben we van koffiefilters mooie kleurrijke vlinders gemaakt. Kijk maar  
eens, ze hangen bij de knutseltafel. 
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We hebben een versje geleerd. Fladdervlindertje van Elly van der 
Linden. Dit deden we met de bijbehorende bewegingen. 
 
We hebben geoefend met dankjewel en alsjeblieft. Dit deden we in de fruit kring. 
 
Alvast om op de schrijven in de agenda: de schoolfotograaf komt op 9 mei. Deze komt voor iedereen. Verdere informatie volgt 
nog. 
 
Bij de BSO hebben we genoten van het mooie weer. Lekker spelen, voetballen, tekenen en freubelen buiten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn weekend, 
team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Toverhoed 
 
Agenda 
 Maandag 15 april: paaslunch, geen lunch mee naar school 
 Dinsdag 16 april: de imker komt 
 Woensdag 17 april: we gaan de RSG om naar een circusvoorstelling te kijken 
 Donderdag 18 april: studiedag, de vakantie begint voor de kinderen tot maandag 6 mei 
 
Hallo allemaal,  
 
Deze week hebben we de verjaardag van Jayden gevierd, hij is 6 geworden, gefeliciteerd Jayden! 

Volgende week is het al weer de laatste week dat Lise bij ons in de groep is. Ze gaat weer terug naar Ethiopië. Eerst viert ze 
dinsdag nog haar verjaardag met ons. Het was heel gezellig dat je er weer was, Lise en we hopen nog iets van je te horen! 
Deze week kwam Jack wennen in toverhoed geel. Welkom bij ons op school Jack, wij hopen dat je een hele fijne tijd bij ons 
hebt.    
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In het vorige bulletin stond een foutje. Dit moest het zijn: op 16 april komt de imker op school en op 17 april gaan we 
naar de RSG.  
 
Afscheid Mariska 
Mariska is maandag voor het laatst bij de Toverhoed. We gaan deze morgen met de kinderen afscheid van haar nemen 
tijdens de kring van 8.30 uur. We hebben samen al iets moois voor haar gemaakt. Wie wil mag ook een persoonlijk bedankje 
voor haar meenemen. Het afscheid met ouders en collega’s doen we op een ander moment.  
Mariella wil tot aan de zomervakantie Mariska haar uren overnemen en daar zijn we heel blij mee. Voor veel kinderen is 
Mariella een vertrouwd gezicht. Maandag 6 mei begint Mariella. De eerste week werkt Mariella op maandag, de weken daarna 
zal ze er op vrijdag zijn en dan is Hester op maandag op school en zij zal er dan niet op vrijdag zijn, dat kwam beter uit met 
uren bij Kiddo’s.     
 
Paaslunch 
Maandag hebben we paaslunch met de hele school. We gaan met zijn allen in de hal eten. De kinderen worden opgehaald 
door een bovenbouwer en ze gaan samen met een groepje eten. De lunch wordt verzorgd. Je hoeft je kind geen lunch mee te 
geven. 
 
Lokaal leegmaken 
Op woensdag 17 april moeten alle lokalen helemaal leeg zijn. Nu gaan we overdag naar de RSG voor de circus voorstelling. 
We zoeken ouders die ons willen helpen om alle meubels naar de speelzaal te verplaatsen. Dat is een flinke klus die we 
zoveel mogelijk onder schooltijd willen doen omdat we er toch niet zijn. We hebben al twee sterke vaders, maar we kunnen 
nog wel wat hulp gebruiken. Wie komt er vanaf 10 uur helpen? 
 
Lente feest 
Op 10 mei vieren we ons lentefeest. Het is een feestelijke dag in het bos waar we de lente en het voorjaar vieren. Het is een 
feest op locatie. Het idee is dat alle ouders hun eigen kind naar het bos brengen. Daar doen we leuke workshops en 
activiteiten. De kinderen worden ingedeeld in een groepje met kinderen uit de Middenbouw en Bovenbouw. De commissie 
heeft nog ouders nodig die deze dag willen helpen met een activiteit. In de hal bij de koffietafel hangt een inschrijfformulier. 
Meer informatie over het lentefeest in het volgende bulletin.  
 
Nieuw thema 
Na de vakantie start ons nieuwe thema, de ruimte. We gaan de planeten, het sterrenstelsel en alles wat ermee te maken 
heeft verkennen. We werken hier aan tot eind juni. Mocht je thuis iets hebben wat we kunnen gebruiken bij dit thema; een 
ruimtepak, ruimtehelm, planeten om op te hangen of iets anders wat hierbij past, mooie boeken of misschien wel een raket 
dan lenen we dit graag. Ook zullen we verder gaan met tuinieren.  
 
Heeft iemand een groot zwart kleed / zwarte stof voor ons waarvan we een soort ruimte hut kunnen maken? 
 
Willen jullie de rapportfolio’s in de week van 6 mei weer inleveren? 
 
Een fijn en zonnig weekend allemaal,  
Iris, Hester, Mariska en stagiaire Noah  
 
 
 

Wolkenwoud 
 
Deze week heeft Charlie een proefweek gehad in wolkenwoud. Hij zit in 
groep 3. Hij heeft in de kring het een en ander verteld en de kinderen 
hadden veel vragen. Charles is zijn hulpmaatje en deed dit heel goed. Het 
was erg gezellig en we hopen dat hij komt.  
 
Project: 
Deze week hebben we op al onze vragen antwoord gekregen. Wist je dat 
de snelste auto meer dan 400 km per uur kan rijden? Of dat je in Duitsland 
geen maximale snelheid hebt op de snelweg. En dat de eerste 
verkeerslichten zijn geplaatst in Londen, omdat de voetgangers werden 
overreden door koetsen? Vraag de kinderen er maar eens naar.  
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Volgende week hopen we op maandagmiddag en dinsdagmiddag weer op pad te kunnen gaan met ouders om 
verkeerssituaties te fotograferen. Of om te oefenen met de kist met verkeersborden. Wil je helpen? Meld je dan bij 
Rowena  
 
Spelling: deze week is de hele stamgroep in de weer geweest met woorden die een eindklinker hebben. Ze eindigen 
dus op een a, o, of u. Deze woorden kwamen aan bod: oma, vla, stro, paraplu, salto, iglo, menu… 
   
Rekenen: We hebben veel aandacht besteed aan de tafels, het klokkijken en handig rekenen. Ook hebben alle kinderen 
weer een bloktoets gemaakt. Volgende week gaan we rekenen met geld.   
 
Keuzewerk: 
 
De kinderen konden kiezen uit 4 activiteiten: voetbal, sport en spel, buiten 
tekenen en voorjaarshangers maken. Ondanks de grote groepen waren de 
resultaten weer prachtig.  
Voor de komende weken staat er nog niemand op de lijst. Wie komt ons helpen? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda: 
Maandag 15 april: paaslunch. De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen, alles wordt verzorgd. 
Maandag 15 april: rapportfoliogesprekken.  
Woensdag 17 april: schoolvoetbal jongens 5/6 bij KCVO  
woensdag 17 april: lokalen leeghalen. de vloer gaat in de was. 
Woensdag 24 april schoolvoetbal meisjes 5/6 bij EZC’84 
Donderdag 18 april t/m zondag 5 mei: vakantie 
Maandag 6 mei: weer naar school. Laura werkt voor Rowena 
Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 mei: schoolfotograaf 
 
Fijn weekend! 
Rowena & Laura 
 

 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -5-                                                                        

Sterrenhemel 
 
Wat was het maandag geweldig weer, zo kwam het idee van 1 van 
de kinderen om ijsjes te maken. Dinsdag maakten we ons eigen 
waterijs dat we woensdag opaten.  
 
Deze week hebben we verschillende activiteiten rondom de fiets 
gedaan. We keken naar een uitzending over de fiets... allerlei 
weetjes over evenwicht maar ook hoe is de fiets opgebouwd.  
 
In kleine groepjes werden gedichten over verkeer gemaakt. De 
zelfstandig naamwoorden per zin moesten vervangen worden door 
een tekening. Zo knap hoe iedereen dit oppakte. Als de achtergrond 
klaar is en de tekst erbij geplakt, hangen ze voor het raam.  

 
Weekdoel: teken je/een fiets met alles erop en eraan. 
 
Met keuzewerk konden de kinderen kiezen uit 4 workshops. Van ijzerdraad en buxus takjes een paashaas maken, sport 
en spel, voetbal en buiten tekenen wat je ziet. 

Kiva: de 5e jaars vulden de enquête in over Kiva op school. Dit deden ze zelfstandig... het waren vragen die een ieder 
naar ‘eer en geweten’ moest invullen. 
 
Nieuwsbegrip: de les was een blok les en de kinderen kunnen laten zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd 
tijdens deze begrijpend lezen lessen. Het onderwerp betrof Wiebe, die met zijn Blauwe Boef, een stekkerauto de wereld 
is rondgereisd.  
 
In de gymzaal waren opnieuw een aantal uitdagende momenten georganiseerd: het schommelen in een open 
trapezoïde, het zwaaien aan de ringen met de mogelijkheid om een halve draai te oefenen en een nieuw tikspel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -6-                                                                        

Eline was ziek deze week, beterschap hoor. 
 
In de krokusvakantie zijn veel kinderen jarig, we starten volgende week al met het vieren van de verjaardag van Daan en 
Siem. 
 
Groep 3:  
We oefenden de verkleinwoorden en klankgroepen van woorden. Ook deden we de rekentoets van bok 11. Volgende 
week gaan we geld sommen maken.... onze eigen ‘week van het geld’ . 
 
Groep 4:  
Met spelling werkten we aan de woorden met een lange klank die kort worden geschreven; iglo. Met rekenen maakten 
de kinderen de toets van blok 11. Volgende week gaan we ons eigen ‘week van het geld doen’.  
 
Gro ep 5:  
Met spelling werkten we aan de woorden met een lange klank die kort worden geschreven; iglo. Met rekenen maakten 
de kinderen de toets van blok 11. Volgende week gaan we ons eigen ‘week van het geld doen’. 
 
Agenda:  
Maandagochtend Paaslunch 
Maandagmiddag en -avond: rapportfolio gesprekken. 
Woensdag: het lokaal moet helemaal leeg. Helpen jullie mee? 
Start van de vakantie en maandag 6 mei zien we jullie gezond en wel terug. 
Vrijdag 10 mei: Lentefeest. Je ontving hier ook een mail over. Zin om mee te doen? 
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma  
 
 
 

De Boomhut  
. 
Agenda 
Maandag 15 april  : Paaslunch, Rapportfoliogesprekken 
Donderdag 18 april  : Start meivakantie 
Vrijdag 10 mei  : Lentefeest 
Dinsdag 21 mei  : Start avond vierdaagse 
 
Afscheidskring Roosmarijn 
Helaas was Roosmarijn woensdag voor het laatst bij ons in de groep. Haar stage zit 
erop!  
In de kring vertelden de kinderen wat ze van Roosmarijn hebben geleerd en gaven 
een compliment. We gaven haar cadeautjes en hebben allemaal een persoonlijke 
brief aan haar geschreven. Roosmarijn trakteerde op ijsjes en de kinderen kregen van 
haar een sleutelhanger.  

 
Observatiekring 
 Voor de observatiekring neemt een kind uit de groep iets mee naar school, waarvan 
je denkt dat de meeste kinderen niet weten wat het is. We stellen er vragen over en 
proberen en achter te komen wat het is, waar het voor gebruikt wordt. Latoya had 

deze week een gaatjesmaker voor je 
riem mee en Nova een frietjessnijder. 
We hebben het direct uitgeprobeerd. 
We hebben de aardappel even 
gekookt en daarna in de snijder 
gedaan. Hierna heeft Nova, samen 
met Roosmarijn, er frietjes van 
gebakken. Klein beetje zout erop, 
lekker hoor. Niemand wilde de riem 
uitproberen overigens ;) .  
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Spelling 
We leerden weer een nieuwe categorie. Woorden die eindigen op een lange klank bij aa, uu, of oo. Je hoort de 
lange klank, je schrijft een korte klank. Sla, paraplu, waterpolo, salsa, pinda..... 
Gedurende de dag komen kinderen dan enthousiast naar me toe. ‘ik heb nog een woord gevonden in mijn  
leesboek’.   
 
Rekenen 
Deze week maakten alle kinderen weer een tussentoets voor rekenen.  
We gaan volgende week rekenen binnen het thema geld en alle opdrachten zullen hierop aangepast worden.  
 
Engels 
Ook was er deze week weer een Engelse kring. We herhaalden het geleerde van de vorige keer en leerden nieuwe 
woorden passend bij ons thema.  
 
Keuzewerk 
Ragnhild heeft van ijzerdraad paashaasjes gemaakt. Rowena is bezig geweest met perspectief tekenen. 
Roosmarijn heeft verschillende sport en spel activiteiten in de speelzaal gedaan. Ik heb deze week geoefend voor 
schoolvoetbal. Dribbelen, pasen, overspelen, koppen.....partijtje. 
Heb jij een bepaald talent? Beoefen je een bepaalde sport? Ken je iemand die graag keuzewerk wil geven? Het kan echt 
van alles zijn! Zou je het aan ons kunnen laten weten? We kunnen mensen gebruiken!  
 
Typetuin groep 5 
Hoe gaat het met oefenen? Fleur heeft haar diploma gehaald! YES Gefeliciteerd!  
 
Schoolvoetbal 
Denken jullie aan hier aan? Als je kind zich heeft opgegeven? 
Jongens groep 5 op woensdag 17 april 
Meiden groep 5 op woensdag 24 april  
 
Meivakantie 
Kinderen zijn vrij vanaf 18 april t/m 5 mei. 
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag! 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                       
Maandag 15 april         Huiswerk groep 6 en 7, maak een succeskaart voor groep 8 (niet voor een vriend) 
Rapportfoliogesprekken voor groep 6/7 van Bee Happy en Poema. 
Dinsdag 16 april          Eindtoets groep 8  (IEP) 
Woensdag 17 april       Eindtoets groep 8  (IEP) 
Woensdag 17 april      Groep 7! (groep 8 heeft de IEP) ontl. Oefening 12 en ww-spelling blz 15.  
Studiedag                      18 april 
Goede vrijdag                19 april 
Meivakantie                   22 april (= 2e paasdag) t/m 5 mei  
 
IEP 
Het is bijna zover. Groep 8 kan laten zien wat ze kunnen. We hopen op voor ieder een passende score. Zet ‘m op! Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen laten zien is het verstandig om vooraf een heerlijke nacht te hebben en natuurlijk helpt het 
de kinderen erg goed als ze dinsdag zouden mogen kiezen wat er gegeten wordt 😉  
 
Om groep 8 de toets in rust te laten maken zijn er een aantal veranderingen die twee dagen. Groep 6 en 7 worden over 
de Poema’s en Coolstars verdeeld en groep 8 kan daardoor samen in Bee Happy zitten. Het schoolplein heeft een lint 
waardoor er voor de ramen geen afleiding te zien is. De hal is toegankelijk tot de kantoren. Als je daar moet zijn dan 
graag zo stil mogelijk. 
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Fietsexamen van groep 7 en 8! 
Wat hebben de kinderen het goed gedaan. Eerst afgelopen vrijdag de theorie (zonder herexamen, 
toppers!) gehaald en maandag op de fiets door het dorp gereden waarbij iedereen goed heeft 
uitgekeken en alle regels goed heeft toegepast. 
  
Rekenen 
In het laatste blok leerden we over inhoudsmaten en het metrieke stelsel. Groep 8 leerde rekenen 
binnen een ander getallenstelsel, het land van “Ok”, waar de mensen maar 4 vingers aan één hand 
hebben.   
 
Schoolvoetbal 2019:  

 
 
 
 
 
Wat zag ons team er goed uit in de nieuwe 
kleding! 
Deelnemerslijsten hangen in de groepen. 
Starttijden en verdere info kun je bij je coach 
vinden.  
 

Jongens groep 7 en 8      Was op 3 april bij v.v. Oene Vader Wessel is coach 
Meiden groep 7 en 8 Was op 10 april bij v.v. Emst Vader Jet en opa Zahra-Lindi zijn coach 
Jongens groep 5 en 6 17 april bij KCVO Erna/Rob coach 
Meiden groep 5 en 6 24 april EZC`84     (in de 

vakantie!) 
Carin/Maarten coach 

 
Lente in de klas 
Er stond ineens een bak met kikkervisjes bij de Coolstars. Dit nodigde uit tot onderzoeken want: Hoe houden we ze in 
leven? Een paar leerlingen maakten er een PowerPoint over en hebben bij de kleuters uitgelegd hoe ze eten en groeien. 
Door ze in een klein glaasje te laten zwemmen konden ze goed bekeken worden; Ja! Ze hebben een staart, en een 
piepklein bekje!  

                                                                           
  
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy 
 
 
 
 
 


